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Samen Genieten
Gemoedelijk en Gezellig

Wellicht heb je er al over gelezen in de Arena van 10 januari 2020. Onder de vlag van De Toekomst van
Schaijk gaan we een paar (nieuwe) initiatieven samenvoegen om zo op regelmatige basis een gelegenheid te bieden om gezellig samen te komen om iets te eten of te drinken:
‘Samen Genieten’, Gemoedelijk en Gezellig!
Hierbij proberen we vooral die mensen te betrekken voor wie het leuk is om er op uit te gaan. Omdat
ze anders alleen thuis zitten, omdat dat soort uitjes niet altijd ﬁnancieel haalbaar zijn of omdat je als
nieuwkomer nog aansluiting zoekt in ons mooie dorp Schaijk.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is wel handig om te weten op hoeveel deelnemers we kunnen
rekenen. Daarvoor is dit inschrijﬀormulier. Deze keer voor de activiteit:
Samen Eten - Stamppotten buﬀet
Donderdag 13 februari
In de Boshut op Charmecamping Hartje Groen
18.00 uur aan tafel. Om 21.00 uur sluiten we de avond af.
Wij kijken er naar uit om je te mogen begroeten bij ons ‘Samen Genieten’.
Dominique van der Heijden, Theetuin Maashorst
Alice van den Broek, Charmecamping Hartje Groen & De Boshut
Debbie Koning, Zorgcoöperatie Schaijk
Jos & Josje Cornelissen, Dorpspicknick Toekomst van Schaijk

✂

-------------------------------------------------------------------------‘Samen Genieten’ - Gemoedelijk en Gezellig
Ik eet graag mee in De Boshut !

Stuur een email naar alice@hartjegroen.com of vul het strookje in en lever het in in de groene postbus
binnen, of geef het af aan de aanwezige gastvrouw of –heer bij ‘Onder de Linde’ van de Zorgcooperatie, Het Hofke 2 in Schaijk.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Heb je een speciale dieetwens? Laat het ons weten, we passen het menu graag op je wens aan.
Ik heb wel / geen eigen vervoer om naar de Boshut te komen. Wellicht kunnen we iets regelen.

